
Registratiekaart en aanvullende voorwaarden Exact Accountancy Aanbod  
 
LICENTIE (AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS)  

Licentiehouder sluit met Exact Group B.V. c.q. één van haar dochtermaatschappijen ('Exact')  
een Licentieovereenkomst volgens de bepalingen van de bijbehorende Licentieovereenkomst  
(hoofdstuk I); en/of  

Licentiehouder verklaart akkoord te zijn met de bepalingen van het Exact Accountancy Aanbod  
(Bijlage I) en/of.  

Licentiehouder sluit met Exact een Exact Synergy Licentieovereenkomst volgens de bepalingen 
van de bijbehorende Exact Synergy Licentieovereenkomst (hoofdstuk II).  

 
ONDERHOUD (AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS)  

JA, als gebruiker van Exact-programmatuur, waarvoor Licentiehouder een  
Licentieovereenkomst conform Hoofdstuk I heeft gesloten, sluit Licentiehouder met Exact een  
Onderhoudsovereenkomst (conform Hoofdstuk IA).  
 
SUPPORT EXACT SYNERGY (AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS)  

JA, als gebruiker van Exact Synergy, waarvoor Licentiehouder een Exact Synergy  
Licentieovereenkomst conform Hoofdstuk III heeft gesloten, sluit Licentiehouder met Exact een 
Exact Synergy Supportovereenkomst (conform Hoofdstuk IIA).  

NEE, als gebruiker van Exact Synergy ziet Licentiehouder af van een Exact Synergy 
Supportovereenkomst.  

 
Licentiehouder verklaart dat de Exact Voorwaarden, bestaande uit Licentieovereenkomst,  
Aanvullende voorwaarden Exact Accountancy Aanbod, Onderhoudsovereenkomst, Exact Synergy  
Licentie- en Onderhoudsovereenkomst, Exact Synergy Supportovereenkomst, Maatwerk 
Licentieovereenkomst, Maatwerk Onderhoudsovereenkomst, Maatwerk Supportovereenkomst, 
Consultancyovereenkomst en de Algemene Bepalingen van Exact Group B.V. (versie juni 2012, 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden en in te zien via www.exact.com/overview-
exact-terms-and-conditions) hem/haar ter hand zijn gesteld en verklaart zich met de inhoud 
daarvan akkoord. De Exact Voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige leveringen en  
diensten door Exact aan Licentiehouder. Licentiehouder verklaart tevens dat de ondertekenaar van  
deze Registratiekaart bevoegd is om namens Licentiehouder overeenkomsten met Exact aan te 

gaan.  
 
LICENTIEHOUDER:  
Bedrijfsnaam : ________________________________________________________  
Adres  
Postcode  
Postbus  
Postcode 
Telefoon  
E-mail  
Website  

: ________________________________________________________ : 
____________________ Woonplaats : ________________________ : 
________________________________________________________ : 
____________________ Woonplaats : _________________________ : 
___________________________ Fax : ________________________ : 
________________________________________________________ : 
www.____________________________________________________  

Inschrijfnr.Kamer van 
Koophandel:_________________________________________________________ 
Licentienummer: ________________________________________________________ 
Licentienaam (max. 30 tekens): ____________________________________________ 
Aantal gebruikers : ______________________________________________________ 
Aantal gebruikers Exact Synergy: ___________________________________________  
Naam rechtsgeldige ondertekenaar : _____________________________________(M/V)  
Functie  : ________________________________________________________  
 
Datum  : _________________ Handtekening : __________________________  
Aangemeld via Exact-partner : ____________________________________________  
(partnergegevens vermelden)  
 

Juni 2012  
 

 
 
 

  

http://www.exact.com/overview-exact-terms-and-conditions
http://www.exact.com/overview-exact-terms-and-conditions


Bijlage I: Aanvullende Voorwaarden Exact Accountancy Aanbod  

 
Artikel 1.  Accountant  
 
1.  Onder een Accountant wordt in het kader van deze Aanvullende Voorwaarden verstaan: een  
organisatie waarvan de activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit administratieve dienstverlening ten 
behoeve van derden op commerciële basis.  
2.  De Accountant dient aan te tonen dat zij voldoet aan de hierboven vermelde definitie. Of de  

Accountant aan deze definitie voldoet en of de Accountant in aanmerking komt voor de in artikel 2  
genoemde Regeling, staat geheel ter beoordeling van Exact Group B.V. c.q. één van haar 
dochtermaatschappijen (hierna: "Exact").  
 
Artikel 2.  Exact Voorwaarden  

 
1.  De Exact Voorwaarden voor uw licentie, onderhoud en support, versie juni 2012 dan wel de  

opvolger hiervan (hierna: "de Exact Voorwaarden"), zijn van overeenkomstige toepassing op de 
Accountant, met dien verstande dat de Accountant de programmatuur van Exact die conform de  
licentieovereenkomst als opgenomen in de Exact Voorwaarden (hierna: "de Licentieovereenkomst")  
in licentie is verstrekt, eveneens mag aanwenden ten behoeve van diens cliënten. De Accountant  
verklaart dat de Exact Voorwaarden aan hem ter hand zijn gesteld en verklaart zich met de inhoud 
ervan akkoord.  
2.  Deze Aanvullende Voorwaarden gelden als aanvulling op de Exact Voorwaarden. In geval van  

strijdigheid tussen de Exact Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de 

bepalingen van deze Aanvullende Voorwaarden.  
 
Artikel 3.  Overige voorwaarden  
 
1.  Deze Aanvullende Voorwaarden gelden alleen voor commercieel beschikbare modules van de  

standaardprogrammatuur Exact Globe. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van  
toepassing op de overige standaardprogrammatuur alsmede de maatwerkprogrammatuur van 
Exact.  
2.  Om in aanmerking te komen voor deze Aanvullende Voorwaarden dient de Accountant de  
onderhoudsovereenkomst als opgenomen in de Exact Voorwaarden (hierna: "de  
Onderhoudsovereenkomst") af te sluiten met Exact voor alle modules van Exact Globe waarop de  
Accountant een gebruiksrecht heeft verkregen. De Onderhoudsovereenkomst geldt zonder  
uitzonderingen voor de Accountant. De Accountant ontvangt derhalve onder meer geen korting op 
de jaarlijkse onderhoudsvergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met 

Exact.  
3.  De Accountant dient de registratiekaart als opgenomen in de Exact Voorwaarden volledig  
ingevuld en ondertekend aan Exact te retourneren.  
4.  De in licentie verstrekte programmatuur van Exact mag uitsluitend gebruikt worden op één  
locatie en op apparatuur en besturingsprogrammatuur die door Exact wordt ondersteund. Een 
omschrijving van deze apparatuur en besturingsprogrammatuur is opgenomen in het document 
"Systeemeisen", hetgeen aan de Accountant ter beschikking is gesteld. De Accountant verklaart aan 
deze Systeemeisen te voldoen.  
 
Artikel 4.  Looptijd  

 
1.  Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing zolang en voor zover de Accountant  
voldoet aan de hierin opgenomen voorwaarden en met inachtneming van lid 3 van dit artikel. Of 
voldaan wordt aan deze voorwaarden staat geheel ter beoordeling van Exact.  
2.  Deze Aanvullende Voorwaarden zijn niet langer van toepassing op het moment dat de  
Licentieovereenkomst dan wel de Onderhoudsovereenkomst om welke reden dan ook eindigt.  
3.  Onder de omstandigheden waaronder Exact gerechtigd is de Onderhoudsovereenkomst te  
beëindigen, is Exact gerechtigd deze Aanvullende Voorwaarden buiten toepassing te verklaren.  


